
Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.
verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate.
verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en
kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende
kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele
gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen
verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te
opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische
Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn

Kleuradviezen

Index: 21.09.2022

OTTOSEAL® M 390
De Vloerafdichtingkit 

Meister 

DESIGNBODEN MEISTERDESIGN OTTOSEAL® M 390

Altholzeiche lehmgrau 6986 C98 eik rustikal
Cabin Board 6991 C1237 eik donker
Cream Stone 7439 C8180 kiezelgrijs
Eiche Indian Summer 7328 C64 eik helder
Feldeiche natur 6844 C17 kerselaar

Kleuradviezen

Index: 21.09.2022

OTTOSEAL® Parkett
De siliconenvrije plastische 
afdichtingkit voor vloeren van 
hout, laminaat en kurk 

Meister 

DESIGNBODEN MEISTERDESIGN OTTOSEAL® Parkett

Altholzeiche lehmgrau 6986 C98 eik rustikal
Cabin Board 6991 C1237 eik donker
Eiche Indian Summer 7328 C64 eik helder
Eiche Natural Spring 7431 C64 eik helder
Eiche Seafront 7388 C98 eik rustikal
Feldeiche hell 6843 C104 lork
Feldeiche natur 6844 C17 kerselaar
Fjordeiche hell 6846 C64 eik helder
Stieleiche natur 6983 C64 eik helder



Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.
verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate.
verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en
kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende
kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele
gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen
verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te
opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische
Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn

Kleuradviezen

Index: 21.09.2022

OTTOSEAL® S 125
De geurarme vloer- en 
sanitairsilicone 

Meister 

DESIGNBODEN MEISTERDESIGN OTTOSEAL® S 125

Eiche Deep Grove 7390 C7105 mat eik helder
Eiche Springdale 7395 C7105 mat eik helder
Moon Dust 7411 C18 sanitairgrijs
Moon Grey 7412 C8337 steengrijs
Moon Shadow 7413 C137 antracietgrijs
Polareiche 6994 C112 helderjasmijn
White Stone 7440 C94 zilvergrijs

Kleuradviezen

Index: 21.09.2022

OTTOSEAL® S 51
De silicone voor PVC-, rubber- en 
linoleumvloeren 

Meister 

DESIGNBODEN MEISTERDESIGN OTTOSEAL® S 51

Altholzeiche lehmgrau 6986 C98 eik rustikal
Eiche Indian Summer 7328 C64 eik helder
Eiche Lowfield 7392 C5128 den
Eiche Natural Spring 7431 C64 eik helder
Eiche Outback 7393 C103 sahara
Feldeiche natur 6844 C17 kerselaar
Fjordeiche hell 6846 C64 eik helder
Mineral Stone 7438 C79 steengrijs
Moon Dust 7411 C1662 parelgrijs
Stieleiche natur 6983 C64 eik helder


